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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2012. szeptember 13-án megtartott képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat tanácsterme (Piliscsév, Hősök tere 9.)
Az ülés napirendje:
1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
2. A 2012. évi költségvetési rendelet módosításáról
3. 2012. I. félévi beszámoló elfogadásáról
4. Pilisi Közoktatási Társulás 2012 évi. I. félévi költségvetési beszámolójának
elfogadásáról
5. Tájékoztató az állattartási rendelet módosításáról (szóbeli előterjesztés)
6. Logopédiai beszámoló elfogadásáról
7. Síkosság mentesítési szerződés megvitatásáról
8. Egyebek
a. Bölcsőde ellenőrzéséről (szóbeli előterjesztés)
b. Közmunkások foglalkoztatásáról (szóbeli előterjesztés)
Jelen vannak:
Piliscsév község képviselői
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Dimitrov László alpolgármester
Csapucha Katalin képviselő
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő
Maduda Ildikó képviselő
Nagy Mária képviselő
Baumstark Tiborné körjegyző
Dr Etter Ödön ügyvéd
Szabó Sándorné
Szivekné Vojczek Zsuzsa
Jegyzőkönyvvezető: Fazekas Éva
Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a
megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes,
Hudeczné Fuzik Anna képviselő igazoltan van távol. Ismerteti az ülés napirendjét,
javasolja a ’MÁV P+R parkoló üzemeltetésével kapcsolatos döntés’ valamint az
’üzemeltetési szerződés megkötése a Gerecse-Pilis Vízi Társulattal’ felvételét az
Egyebek napirendi pontok közé.
A Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:

után

6

igen

szavazattal

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
62/2012.(IX.13.) határozata
a testületi ülés napirendjéről
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés
napirendi pontjával az alábbiak szerint:
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9. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
10.A 2012. évi költségvetési rendelet módosításáról
11. 2012. I. félévi beszámoló elfogadásáról
12. Pilisi Közoktatási Társulás 2012 évi. I. félévi költségvetési beszámolójának
elfogadásáról
13. Tájékoztató az állattartási rendelet módosításáról (szóbeli előterjesztés)
14. Logopédiai beszámoló elfogadásáról
15. Síkosság mentesítési szerződés megvitatásáról
16. Egyebek
c. Bölcsőde ellenőrzéséről (szóbeli előterjesztés)
d. Közmunkások foglalkoztatásáról (szóbeli előterjesztés)
e. MÁV P+R parkoló üzemeltetésével kapcsolatos döntés
f. Üzemeltetési szerződés megkötése a Gerecse-Pilis Vízi
Társulattal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal
Napirendek

tárgyalása

1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Kosztkáné Rokolya Bernadett – (Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták a
testületi ülés előtt) ismerteti a két ülés közötti eseményeket, majd szóbeli kiegészítést
tesz a nyári munkálatok kapcsán.
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Júniusi rendkívüli ülésen döntött a Képviselőtestület az elvégzendő nyári munkálatokról. Az önkormányzatnak idén is volt
lehetősége FHT rendszerben közfoglalkoztatottak foglalkoztatására, jelenleg 8-10 fő
járul hozzá a település szépüléséhez. Burgonyát ültettünk, melynek kitermelése
augusztus végén megtörtént. Elkészült a Rákóczi utca járda újraburkolása Taragos
úr és a közmunkások segítségével. A Marx Károly utca iskola felőli útszakasz
felújításáról és a burgonya ültetésről, valamint termésről képeket vetít a Képviselőtestület részére.
Elkészült a híd az iskolás gyerekek védelmében és a gyalogosok biztonsága
érdekében.
Döntés született a Petőfi Sándor utca felső szakaszának mart aszfalttal való
burkolásáról, ami két hete elkészült. A nyár folyamán karbantartások történtek
intézményekben, melyeket az előterjesztésnek megfelelően ismertet.
Maduda Ildikó: A felső emelet tisztasági meszelése mellett, az általános iskolában a
tornaterembe új pormentes padló került lefektetésre.
Kosztkáné Rokolya Bernadett: A Hivatalban bekövetkezett csőtörés helyreállítása
közmunkásokkal sikeresen megtörtént.
A Takarék elől a szelektív hulladékgyűjtő sziget elkerült, mert a lakosság nem
megfelelően használta, így egy jobban látható helyre, a Fő útra helyeztük.
Nyár folyamán polgári társulás jött létre, és a pince villamosítás ügyében született
döntés. Bendur Istvántól a Nyugdíjas Klub nyári találkozóján búcsút vett.
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Nagy Mária: Lesz változás a kistérségben hulladékkezeléssel kapcsolatban?
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Hétfőn tart tárgyalást a Társulás, a hulladékkezelési
szállítás olcsóbb lesz, ha a 15 település összefog. Most változott a törvény, ennek
érdekében közbeszereztetni kell, hétfőn ez kiderül. Következő testületi ülésen
beszámol erről.
Nagy Mária: A járások kialakításával és az oktatás átalakításával kapcsolatban mit
lehet tudni?
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Járással kapcsolatosan voltak felmérni az
Önkormányzatot, végignézték a helyiségeket, fényképeket készítettek, ezt
megelőzően az itt dolgozóknak táblázatokban különböző kimutatást kellett
végezniük az önkormányzat infrastrukturális, személyi ellátottságáról, amit most
helyben is megtekintettek. A járási hivatal felállásához 2013. január 1-től,
biztosítani kell az ügyféltérben egy helyet az ügygondnok számára. Hogy mi fog
elkerülni az Önkormányzattól, még mindig nem lehet tudni, a változás folyamatban
van, melyről információk szerint időben fognak értesíteni.
Baumstark Tiborné: A Kormány megbízott asszony jegyzői értekezletet tartott volna
ma a járások átszervezésével kapcsolatosan. Tegnap kaptuk az értesítést, hogy nem
tartják meg, mert még mindig nincs kellő információ arra vonatkozóan, hogy mely
hatósági feladatok maradnak, és mik kerülnek át járási hivatalba. A képzettségre
vonatkozó jogszabályok megszülettek, járási hivatalban köztisztviselői feladat csak
felsőfokú végzettséggel látható el. Az erre irányuló szakmai végzettségre pályázatot
hirdettek meg augusztus 31-ig, amit meghosszabbítottak szeptember 16-ig. Nagy a
bizonytalanság. Az eredeti terv szerint a hatósági feladatok kb. 70% a járási
hivatalokba „megy”. A térség szerencséje, hogy a dorogi okmányiroda megmaradna
kormányablakként, talán ottmaradhatnak azok a feladatok, melyek az esztergomi
járási központhoz kerülnének. Kevesebb feladat marad itt, azokhoz ami elkerül
szeretnének köztisztviselőt képezni és „elvinni” a járási központokba, és a dorogi
kormányablakba, amihez rendelkezni kell a megfelelő végzettséggel. A lakosságnak
sajnos nem tudunk semmilyen konkrétumot mondani arról, hogy 2013. január 1étől hogyan fog működni az ügyintézés.
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Amint információk birtokába jutunk, honlapon és a
helyi képújságban tájékoztatjuk a lakosságot. Nem csak ügyintézésben, hanem
oktatásban is lesznek változások, hiszen megjelent az új köznevelési törvény,
amelynek egy része 2012. szeptember 1-től él, a legnagyobb változás 2013. január
1-től lép hatályba. A 3000 fő alatti településekről az állam átveszi az iskolákat, nem
csak a pedagógusokat, hanem a dologi kiadásokat is. Felkéri Maduda Ildikót a
bővebb tájékoztatásra.
Maduda Ildikó: 2013. január 1-től a 300 fő alatti települések általános iskolái állami
fenntartásba kerülnek. Ez a tanév még ugyanazzal a személyi ellátottsággal és
ugyanazon tanterv alapján megy végig. 2013. szeptember 1-től új rendszer lép
életbe a pedagógusok foglalkoztatására nézve, új kerettanterv és új NAT szerint fog
zajlani az oktatás az 1. és 5. évfolyamokon. Ennél többet nem tudunk.
Kosztkáné Rokolya Bernadett: 198 tankerületi igazgatóságot fognak létrehozni, az
igazgatók pályáztatása most van meghirdetve. A bővebb információkról ez esetben is
tájékoztatjuk a lakosságot. Felkéri Csepreginé Nyitrai Katalint, számoljon be a
Szociális Bizottsági ülés nyár folyamán lezajló eseményeiről.
Csepreginé Nyitrai Katalin: Általános segélyekre 178.000. Ft-ot osztottak, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásra 417.400,- Ft-ot, ami nagyon jó dolog, mert a többi
faluban ilyen nincsen. Köszöni ezt az Önkormányzatnak. Természetbeni juttatásra
120.000,- Ft-ot osztottak szét.
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Nagy Mária: Kéri a Képviselő-testületet, hogy a pincefalu világítással kapcsolatban a
villanyórákról kérje ki a pincefalu rendezési terv készítőjének, Németh Gézának a
véleményét.
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Pincevillamosításhoz, amint megérkeznek az
engedélyek, testületi jóváhagyás kell. Mivel a pincesor helyi védettség alatt áll, azt a
Képviselő-testület helyi rendeletben szabályozhatja, hogy helyezkedhetnek el a
villanyórák, úgy hogy a tájjelleg megmaradjon. Németh Gézát felkeressük ez
ügyben.
Az önerőt nem igénylő pályázatokra a jelentkezést Piliscsév benyújtja, felkéri
Csapucha Katalint, hogy számoljon be arról, hogy a benyújtott pályázatról milyen
eredmények születtek.
Csapucha Katalin: Hónapokkal ezelőtt számolt be arról, hogy két pályázatot nyújtott
be. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül az egyik pályázat ’kreatív
kompetenciák fejlesztésére tervezett szakkörök’ a másik a ’tanórán kívüli
szabadidős tevékenységek és nevelési tevékenységek kiegészítő folytatására,
szakkörökre’. Örömhír, hogy mindkét pályázat kedvező elbírálásban részesült, az
első pályázat Komárom-Esztergom megyében 4 nyertes pályázat közül az egyik, a
másik pályázat 5 nyertes pályázat közül az egyik. Az elsőt 20 millió, a másodikat 16
millió Ft-tal támogatták. Ezek szakkörök lesznek, de nem csak Piliscséven, mert a
kiírás szerint több iskolát, óvodát és hátrányos helyzetű települést kellett bevonni.
Az elsőben a programot a piliscsévi, leányvári és kesztölci általános iskolával
együttműködésben valósítjuk meg, a másodikban ugyanez a három iskola szerepel,
a három település óvodája és még egy külső iskola szerepel. Szakkörök, témanapok,
tanulmányi kirándulások, nyári táborok fognak szerveződni ebből a pénzből a 2
éves programban.
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Gratulál, pályázatíró nélkül ez nagy munka.
Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra teszi fel a napirendet.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
63/2012.(IX.13.) határozata
a két ülés közötti eseményekről
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
eseményekről szóló beszámolót elfogadja.

a

két

ülés

közötti

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal
2. A 2012. évi költségvetési rendelet módosításáról
Kosztkáné Rokolya Bernadett: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta.
Törvényváltozás következtében másfajta könyvelési rendszerben kell megküldeni a
Magyar Államkincstárba. Köszöni a pénzügyes kollégák munkáját, felkéri Szabó
Sándornét, egészítse ki a napirendet.
Szabó Sándorné: Szeptember 4-én tárgyalta a Pénzügyi Bizottság a rendelet
módosítását. 237 millió Ft-ról 285 millió Ft-ra emelkedett a 2012. évi költségvetés.
Az emelkedést szinte teljes mértékben érkezett pénzek okozták: biztosítási
kártérítés, pályázat, közfoglalkoztatás támogatás, segély visszaigénylések,
bérkompenzáció, érdekeltség növelő támogatások. Előreláthatólag 9 millió Ft
általános tartalék marad működési kiadásokra és a fejlesztési céltakarék is
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megmarad. A Pénzügyi Bizottság így elfogadásra javasolja a Képviselő-testület
számára, az előirányzat módosítást és a féléves beszámolót szintén megvitatta: Azt
állapították meg, hogy a bevételek időarányosan kedvezőbben alakultak, míg
kiadási szinten tartottuk magunkat az időarányos 50%-hoz. Társulás költségvetési
beszámolóját a Bizottság is csak Piliscsévre vonatkozóan vizsgálta. Elfogadásra
javasolják.
Kosztkáné Rokolya Bernadett: A Pilisi Közoktatási Társulás kapcsán tájékoztat,
hogy jogszabályváltozások miatt 2012. december 31-ével megszűnnek a társulások.
Piliscsév-Leányvár-Kesztölc közoktatási társulásban működteti az oktatási
intézményeit. A társulás elnöke évente változik, ebben az évben a társulás
fennállásáig meghosszabbították a polgármester asszony kinevezését a társulás
fennállásáig.
A féléves mérleg jól áll, a nyári munkálatok költsége még nincsen benne a
táblázatokban, azok a kiadások a háromnegyed éves beszámolóban fognak
szerepelni.
Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra teszi fel a napirendet.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotja:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2012. (IX.14) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló,
1/2012. (II.11.) rendeletének módosításáról
A rendeletet a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza.
3. 2012. I. félévi beszámoló elfogadásáról
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester szóban ismerteti a beszámolót, majd
hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a napirendet.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
64/2012.(IX.13.) határozata
a 2012. I. félévi beszámolóról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) Az Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja.
2) Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal
4. Pilisi Közoktatási Társulás
beszámolójának elfogadásáról

2012

évi.

I.

félévi

költségvetési

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester szóban ismerteti a beszámolót, majd
hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a napirendet.
Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra teszi fel a napirendet.
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A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
65/2012.(IX.13.) határozata
a Pilisi Közoktatási Társulás 2012. évi I. féléves
költségvetési beszámolójáról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisi Közoktatási
Társaulás 2012. évi I. féléves költségvetési beszámolóját az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal
5. Tájékoztató az állattartási rendelet módosításáról
Baumstark Tiborné: A KEM Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és
Felügyeleti Főosztály osztályvezetője minden helyi önkormányzatnak felhívta a
figyelmét arra, hogy 2012. október 1-ig, hatályon kívül kell helyeznie helyi
rendeletből a korlátozó rendelkezéseket az állattartásra vonatkozólag, beleértve a
mezőgazdasági haszonállat tartást és a kedvtelésből tartott állatok tartását.
Egyetlen önkormányzat sem korlátozhatja a tartható állatok darabszámát.
A központi jogszabályok az állattartással kapcsolatban minden jogi területet
leszabályoznak az állattartási törvényben, így nem engednek döntési teret ebben a
helyi testületeknek. Nehéz az ügy kezelése, mert amennyiben panasz érkezik, helyi
rendelet alapján nem lehet már eljárni. Birtokvitaként kell kezelni az ügyet, a
birtokvédelmi eljárás is teljesen megújult, a tekintetben, hogyha valaki panaszt tesz,
szigorúan dokumentálnia kell, és bizonyítani kell pontosan a panasz tárgyát, illetve
bizonyítékait. Ezt követően amennyiben szükséges be kell vonni a szakhatóságokat,
az Állategészségügyi hatóságot, illetve a közegészségügyi hatóságot. Amit ők
megállapítanak, az alapján kell a jegyzőnek eljárnia. A jegyző feladata nehezebb
lesz, mert nincsen a helyi rendeletben lehetőség, az állatok számának korlátozása.
Idén szerették volna felülvizsgálni a rendeletet, a külterületi állattartás
leszabályozása miatt, de erre már nincs jogi lehetőség.
Nagy Mária: A módosítás tehát nem jelent teljes eszköztelenséget, nincsen elveszve
a dolog. de a bűzt nem lehet fotóval bizonyítani.
Baumstark Tiborné: Képújságon, újságon keresztül lehetne a lakosságot
tájékoztatni, hogy mi a menete egy ilyen panasz benyújtásának azon felül, hogy van
ennek egy eljárási díja is. Ma már a szóbeli kérelem nem elég. A bűzről nehéz
meghatározni, hogy kinek mi a büdös. Ez a közegészségügyi hatóság kompetenciája.
Településünkön még egy esetben sem állapították meg, hogy egy állat büdös lenne.
Ha megfelelően betartják az előírásokat, a napi trágyakihordást, a fertőtlenítést, a
zárt rendszerű trágyatárolást, akkor ott nincsen büdös ammónia szag. Javasolja a
rendelet teljes hatályon kívül helyezését.
Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra teszi fel a napirendet, a rendelet hatályon
kívül helyezéséről.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotja:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2012. (IX.14) önkormányzati rendelete
az állattartás helyi szabályairól szóló
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17/2003. (X.07.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
A rendeletet a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza.
6. Logopédiai beszámoló elfogadásáról
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Betegség miatt Kovácsné Hertlik Éva nem tud részt
venni az ülésen, tolmácsolja a beszámolót a testület felé, és Éva kérésére, írásban
továbbítja az esetlegesen felmerülő kérdéseket a Képviselő-testület részéről,
amelyeket meg fog válaszolni. Az oktatási intézményben szükség esetén kötelező
logopédust foglalkoztatni. A logopédus minden év elején elvégzi az óvodában
valamennyi 5. életévét betöltött gyermeknek a logopédiai alapvizsgálatát, és az
iskolában is 1. osztályban felméri, hogy szükség van-e logopédiai ellátásra. Szóban
ismerteti az előterjesztésben megküldött beszámoló tartalmát.
Maduda Ildikó: Dicsérendőnek tartja, hogy Piliscséven biztosított ez az ellátás, mert
a szülőknek idő takarékos és anyagi ráfordításba kerülne a dorogi nevelési
tanácsadóhoz hordani a gyermeket, aki ennyi gyereket nem is biztos, hogy fel tudna
vállalni. Nagyon fontos ez a tevékenység, ez a számokból is kiderül. Civilizációs okai
vannak ezeknek a problémáknak, egyre többet néznek televíziót a gyerekek,
számítógéppel játszanak. Fontos a rendszeres beszélgetés és beszéltetés. Fontos,
hogy az iskolába kerülő gyermek helyesen beszéljen, mert ez az írás és olvasás
alapja. Évi nagyon lelkiismeretes, hatékonyan végzi a munkáját, rendszeres és
tartja a kapcsolatot a szülőkkel.
Kosztkáné Rokolya Bernadett: A 6 óra továbbra is elegendő számára az óvodai és
iskolai munka ellátásához.
Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra teszi fel a napirendet.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
66/2012.(IX.13.) határozata
a logopédiai ellátásról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovácsné Hertlik Éva
logopédus beszámolóját a PIÁÓBK Piliscsévi Általános Iskola és Aranykapu –
Zlatá Brána Óvoda és Bölcsőde 2011/12. tanévre vonatkozólag az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal
7. Síkosság mentesítési szerződés megvitatásáról
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Tavalyi évben a testület arról döntött, hogy nem a
szemétszállítást végző szolgáltatóval végezteti el a síkosság mentesítést, hanem helyi
vállalkozók között pályázatot hirdet meg az Önkormányzat. Idén ez a felhívás két
hónapon keresztül volt meghirdetve, a felhívásra egy vállalkozó nyújtott be
árajánlatot, aki tavaly is végezte ezt. 3%os áremelkedéssel végezné idén. Nem
számol fel állásdíjat, munka és ünnepnapi díjat, egy árban állapított meg óradíjat.
Tavalyi év első felében nem működött minden zökkenőmentesen, volt hogy egy-két
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utca kimaradt, de amikor felhívtuk, ezeket a hibákat korrigálta. Javasolja, hogy
bízzuk meg.
Maduda Ildikó: A Saubermacher-Mo. Kft. ajánlatánál ez lényegesen kedvezőbb, csak
egyetérteni tud.
Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra teszi fel a napirendet.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
67/2012.(IX.13.) határozata
„Hókotrás és síkosság mentesítés” pályázatról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) Elfogadja Salik Gyula 2519 Piliscsév Béke u. 131. szám alatti vállalkozó
árajánlatát az önkormányzat kezelésében lévő utak hókotrásával és
síkosság mentesítésével kapcsolatban.
2) Megbízza a polgármestert, hogy 2012-2013 évre a vállalkozói szerződést
kösse meg.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: 1) azonnal ; 2) 2012. november 30.
8. Egyebek
a) Bölcsőde ellenőrzéséről
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Az önkormányzatok folyamatosan ellenőrzést kapnak
nem csak önkormányzati munkáról, hanem különböző intézményeiben is különböző
módszertani osztályoktól. Idén nyáron a bölcsödét ellenőrizte a módszertan,
különböző személyi és tárgyi feltételeket, és az adminisztrációt. A jegyzőkönyvben
leírtak szerint az adminisztrációval mindent rendben találtak, viszont a Képviselőtestület felé volt néhány kritérium, amit testületi hatáskörrel kell módosítani, és van
olyan, amit az intézményvezető saját hatáskörben javítani tud. Kis hibákat találtak,
de mégis a jegyzőkönyvben leírtaknak mindenképpen meg kell felelni. Például a
bölcsődékben a WC-ben dobogót írtak elő, mert nem minden gyermeknek ér le a
lába. Előírták, hogy a mosdóban lévő pelenkázó nem elég, az öltőzőben is kell lennie
egy pelenkázónak, ezt az intézményvezetővel már egyeztette is. A bölcsődei
udvarban nincsen fedett terasz, ahol aludni tudnának a gyerekek. Kérte az
intézményvezetőt, hogy ezt írja le és kérje jövő évi költségvetésből ennek a fedezetét.
A csoportszobában az ágyakat étkezés idejére be kell csukni, amik nyitva szoktak
maradni. Ez még nem megoldható. Úgy gondolja, hogy a bölcsőde nagyon szép, szép
bútorokkal van felszerelve, a módszertanos hölgyek nem mérlegelték, hogy
Piliscséven csak 2 éves kortól fogadnak gyerekeket. Az ő módszertani kiírásukban
egy városi bölcsőde már 6 hónapos gyermekkel is foglalkozik. A bútorokra is azt
mondták, hogy túl magas a szék és az asztal lába. Hiába írták a jegyzőkönyvbe,
észrevételként válaszolni fogunk neki, hogy a 2 éves gyermek lába leér a bútorról.
2013. január 1-től a bölcsődét, mint fenntartó visszaveszi az önkormányzat.
Nagy Mária: A területi ellátással kapcsolatban van feladatunk?
Baumstark Tiborné: Teljesen szabályos. A működési engedélyt úgy kaptunk meg,
hogy Pest és Komárom-Esztergom megyéből is vehetünk fel gyerekeket. Jelenleg az
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alapító okirat nem így szól. Javasolta az ellenőrzés az alapító okirat módosítását, de
mire ennek a végére jutnánk, megszűnik a társulás. Most már megvárjuk a
december 31-ét, és amikor önállóan visszaveszi az Önkormányzat a bölcsödét, és ez
majd úgy kerül bele az alapító okiratba.
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Az összes adminisztráció a szociális ellátáshoz
kapcsolódóan is rendben volt, amit naponta kell könyvelni gyerekek taj száma
alapján hatalmas mennyiségben. Egy észrevétel: az intézménynek minden szülővel
megállapodást kell kötnie. A megállapodásban nem szerepelt az a tájékoztatási
kötelezettség, amit a gyermekvédelmi törvény előírt. A törvény 2009 óta számos
esetben módosult, ezt a Társulás következő ülésére be kell vinni, mert ez a szakmai
program része, csak ott módosítható. A kisebb hiányosságok ellenére pozitív
jegyzőkönyvet kaptunk.
b) Közmunkások foglalkoztatásáról
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Egyre több közfoglalkoztatott dolgozik a
településünkön. A Munkaügyi Központ egyre több pályázatra hívja fel a
figyelmünket. A behívott emberek között némi feszültséget okoz a munkaidő, a bér,
ezért tájékoztatást szeretne adni. Aki FHT - Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás
– rendszerben kapja a segélyét, annak törvény előírja, hogy 2 hónapot köteles
ledolgozni az önkormányzatnál, 6 órában, megfelelő szabadsággal, heti fizetéssel.
Többen jelezték, hogy nekik nem kell a heti fizetés, és nem mindig szerdára sikerül
bérszámfejteni. A Munkaügyi Központnak a Központból érkeznek ezek a
bérszámfejtések, ezért ha a kolléganő nem tud az IMI rendszerben számfejteni,
akkor hiába jelöltük ki a szerdai napot, előfordulhat, hogy a dolgozó csak pénteki
napon kap fizetést. Az is feszültséget szokott okozni, hogy ha úgy van vége a
hónapnak, hogy az előző héten kettő esik a hónap végére, akkor csak 2 napi fizetést
fog kapni, a következő hetit szerdán. Óriási adminisztrációval jár a
közfoglalkoztatottaknak a bérszámfejtése, a felvételi és pályázat papírjainak
kezelése.
A másik rendszer, amit a Munkaügyi Központ felajánl az önkormányzat részére,
amikor a TÁMOP – Társadalmi Megújulás Operatív Programon- keresztül tud
embereket foglalkoztatni. Nem kettő, hanem 4 hónapig, és nem biztos, hogy 6
órában, hanem lehet 8 órában is. Nekik magasabb bért tudnak megajánlani, ami
100%-os támogatottságú, azért hogy ösztönözze például a pályakezdőket a
munkára. Tehát kétféle pályázat van. Örül, hogy egyre több embert tudunk
foglalkoztatni. A település érdekében munkabért takarít meg az önkormányzat.
Köszöni a közmunkások munkáját.
c) MÁV P+R parkoló üzemeltetésével kapcsolatos döntés
Kosztkáné Rokolya Bernadett: A MÁV P+R parkoló kialakítása kapcsán a NIF
engedélyt akkor kaphat, ha határozat születik a parkoló üzemeltetésével
kapcsolatban. A kérdés, hogy kezeljük-e a parkolót, vagy hozzácsatlakoztassuk a
közúthoz?
Szóbeli tájékoztatót tart a MÁV parkolóról.
Megvitatás után Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra teszi fel a napirendet.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
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68/2012.(IX.13.) határozata
MÁV P+R parkoló üzemeltetéséről
(1) Piliscsév Község Önkormányzata a MÁV területén kialakítandó P+R parkoló
kezelési, üzemeltetési (karbantartási) feladatait teljes körűen ellátja.
(3) Piliscsév Község Önkormányzata az üzemeltetési feladatok közül a térvilágítás
tekintetében a feladat ellátását a MÁV Zrt.-vel külön finanszírozási megállapodás
keretében rögzített feltételeknek megfelelően vállalja.
(2) A feladat ellátása jogokat (tulajdonosi/vagyonkezelői) nem érint, azok az ingatlan
tulajdonosát terhelik.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
d) Üzemeltetési szerződés megkötése a Gerecse-Pilis Vízi Társulattal
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Vöröskői István kereste meg a szerződéssel. Két út
előtt áll az Önkormányzat előtt, az egyik, hogy az Önkormányzat csatlakozik egy vízi
társulathoz, velük szerződést kötve társulati formában oldja meg a felszíni vizek
kezelését, karbantartását. A másik, hogy az illetékes Vízügyi Igazgatósághoz kerül
ez a feladat. A Vízügyi Igazgatóság felé jelenleg hatályos jogszabály szerint 21003300 /év/ha kell fizetni a tagoknak. Vízi társulat tagjaként ez 1000 Ft/év/ha. A
Vízügyi Igazgatóságnak semmilyen elszámolási kötelezettsége a befizetett
érdekeltségi hozzájárulásnál nincs, ezt az összeget ők bármire költhetik. A GerecsePilis Vízi Társulat ezzel szemben a tagi hozzájárulás 50%-ának erejéig munkákat
végez. Javasolja az üzemeltetési szerződés megkötését.
Baumstark Tiborné: Előnyösebb ez az önkormányzatnak. Határozatlan időre, 90
napos felmondással.
Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra teszi fel a napirendet.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
69/2012.(IX.13.) határozata
üzemeltetési szerződés megkötéséről
a Gerecse-Pilis Vízi Társulattal
Piliscsév
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert Gerecse-Pilis Vízi Társulattal kötendő üzemeltetési szerződés
megkötésére az előterjesztésnek megfelelően.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
Egyéb hozzászólás:
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Önkormányzatunk pályázott a szüreti felvonulásra, a
pályázat eredménye még nem érkezett meg. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy
Csévi Napok keretében a szüreti napokat megtartja, amely jövő héten pénteki és
szombati napon kerül megrendezésre. Pénteken a Piliscsévi Szlovák Önkormányzat
megrendezésében a falumúzeumban várjuk a település lakosságát,
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Nagy Mária: Arra kér minden piliscsévi háziasszonyt, jó gazdát, hogy készüljön saját
növénnyel, terménnyel, befőzött saját szerzeménnyel, bemutatni valóval. 4 évvel
ezelőtt ennek nagy sikere volt. Jövő hét szerdán 15:00-17:00 óráig, csütörtökön
9:00-12:00 óráig várjuk őket szeretettel a falumúzeumba. Pénteken 16 órára
mindenkit szeretettel várnak.
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Herczeg Attila bemutatja a gyerekeknek, hogy
hogyan készül a must, kóstolóval egybekötött bemutató lesz. Szombaton szüreti
felvonulást tervezünk lovasokkal, teherautókkal, iskolásokkal, idősekkel. Kéri, hogy
aki teheti, öltözzön népviseletbe. 15:00 órakor indul Béke u. 116. elől, az iskolás
csoport a Jubileum téren csatlakozik a menethez. 17:00 órakor gálaműsor lesz a
pincesoron, a meghívók már láthatóak a plakátokon, a honlapon. 19:00 órakor sok
szeretettel meghívunk mindenkit egy szüreti mulatságra a sátorban. A látogatókat
babgulyással fogjuk megvendégelni, érkezési sorrendben, melyet a Piliscsévi Bolgár
Önkormányzat támogat.
Kosztkáné Rokolya Bernadett a meghirdetett Meghívó alapján ismerteti a fellépőket
és előadásaikat.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester zárt ülés megtartását javasolja és
szavazásra teszi fel a zárt ülést.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
70/2012.(IX.13.) határozata
zárt ülés megtartásáról
Piliscsév Község Önkormányzata az alábbi ügyekben zárt ülést tart:
1. A Piliscsévért, illetve a Dicséretes Csévi Pince díjakra javaslattételről
2. Továbbképzési költségről
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester megköszöni a képviselők részvételét, és az ülést lezárja.

K.m.f.

Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Baumstark Tiborné
körjegyző
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